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1. Oferta pożyczkowa

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach obecnie posiada  
w swojej ofercie: 

1. Podlaski Fundusz Przedsiębiorczości II 
Wsparcie w postaci preferencyjnych pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
z terenu województwa podlaskiego. Środki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie 
wydatków inwestycyjnych  i obrotowych dotyczących zarówno działalności produkcyjnej, 
usługowej jak i handlowej  
Co można zyskać? 
• Wartość pożyczki od 120.000 do 250.000 zł (netto) 
• Okres spłaty - do 5 lat 
• Oprocentowanie - od 1,15% do 4,15% 
• Karencja - do 6 miesięcy 

2. Pożyczki Na Start i Na Rozwój 
Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z obszaru województwa podlaskiego, 
lubelskiego i podkarpackiego przeznaczone na finansowanie rozpoczęcia działalności  
(Na Start) bądź na cele związane z kontynuacją działalności (Na Rozwój) 
Co można zyskać? 

• Brak prowizji i dodatkowych opłat 

3. Pożyczki na kształcenie - Projekt OPEN 
Nieoprocentowane pożyczki na kształcenie dla osób dorosłych z możliwością umorzenia 
nawet do 25%. Najbliższy nabór od 1 lipca 2021 r. 
Szczegóły oraz informacje o naborach są ogłaszane na stronie open.frp.pl 

Na Start Na Rozwój

Wartość pożyczki Do 100 000 zł Do 500 000 zł

Okres spłaty Do 5 lat Do 7 lat

Oprocentowanie Od 0,06% Od 0,06%

Karencja Do 6 miesięcy Do 6 miesięcy

Wróć do: 
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http://open.frp.pl


2. Przepisy obowiązujące od 1 lipca 2021 r., o których 
warto pamiętać

• Wchodzi w życie pakiet e-commerce, którego rozwiązania mają 
zapewnić ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług 
na rzecz konsumentów w innych krajach członkowskich UE.

• Rusza rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX 
FREE, czyli wszystkie informacje w jednym miejscu, równe szanse 
na rynku, wygoda i oszczędność czasu.

• Kolejne branże i usługi zostaną objęte obowiązkiem rejestrowania 
obrotu za pomocą kas fiskalnych on-line, w tym między innymi 
budowlane, fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, opieki 
medyczne świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów czy usługi 
prawnicze.

• Wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do 
urzędu skarbowego drogą elektroniczną, co oznacza skrócenie 
czasu oczekiwania na rozpoczęcie egzekucji.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/przepisy-obowiazujace-od-1-
lipca-2021-r-o-ktorych-warto-pamietac 
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3. E-faktura dla przedsiębiorców

E-faktura to rozwiązanie, które funkcjonuje obecnie w niewielu 
państwach na świecie. W przypadku Unii Europejskiej wdrożone 
zostało w zaledwie trzech krajach: Portugalii, Hiszpanii oraz we 
Włoszech. E-faktura eliminuje papierowy obieg dokumentów 
potwierdzających sprzedaż i ułatwia samo prowadzenie działalności 
gospodarczej. Cyfrowe dokumenty będą przechowywane na 
centralnych serwerach ministerstwa finansów. Zniknie zatem problem 
ginących, czy zniszczonych dokumentów, a także konieczność 
wystawiania ich duplikatów. 
Ministerstwo Finansów chce wspólnie z biznesem testować nowe 
rozwiązanie już od października 2021 r., tak aby jak najwięcej firm 
korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. W pierwszej fazie wdrażania 
e-faktury, polscy przedsiębiorcy będą z niej korzystać dobrowolnie. 
Będzie ona działała, jako jedna z dopuszczonych form 
dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i obecnie już 
występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.  
W 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/e-faktura-na-kolejnym-etapie-
procesu-legislacyjnego  

Wróć do: 
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4. Rząd przyjął propozycję płacy minimalnej i stawki 
godzinowej w 2022 r.

Rada Ministrów przyjęła propozycję dot. minimalnego wynagrodzenia 
za pracę w 2022 r. w kwocie 3000 zł oraz minimalnej stawki 
godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2022 r.  
w kwocie 19,60 zł.

Zgodnie z propozycją Rady Ministrów proponowana kwota 
minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosłaby o 200 zł  w stosunku 
do kwoty obowiązującej  w tym roku  (2 800 zł), tj. o 7,1%.
Natomiast minimalna stawka godzinowa dla pracujących na 
określonych umowach cywilnoprawnych wzrastałaby w stosunku do 
kwoty obowiązującej w bieżącym roku (18,30 zł) o 1,30 zł.
Proponowane kwoty będą przedmiotem negocjacji z partnerami 
społecznymi.  

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/rzad-przyjal-
propozycje-placy-minimalnej-i-stawki-godzinowej-w-2022-r 
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5. V Pielgrzymka - Sympozjum pracowników pomocy 
społecznej

W czwartek 17 czerwca pracownicy socjalni z Suwalszczyzny spotkali 
się na Pielgrzymce-Sympozjum zorganizowanej przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach. 
Przedstawiciele naszej Fundacji także byli obecni i prezentowali swoją 
ofertę w czasie Sympozjum.
To spotkanie było okazją do przedstawienia nowych kierunków 
rozwoju pomocy społecznej w Polsce, przybliżenia postaci św. 
Alberta, który jest oficjalnie partonem pracowników pomocy 
społecznej, a także integracji środowiska pracowników społecznych 
czy wymiany doświadczeń.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/v-
pielgrzymka---sympozjum-pracownikow-pomocy-spolecznej 
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6. Lista rankingowa podmiotów zkwalifikowanych do 
udzielenia dotacji i wsparcia pomostowego 

Na początku czerwca została udostępniona LISTA RANKINGOWA  
z oceny wniosków w konkursie zamkniętym o przyznanie wsparcia 
finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy  
w przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii 
społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa 
społeczne.


Link do strony OWES w Suwałkach z listą rankingową:

http://owes.ares.suwalki.pl/.../lista-rankingowa-z-oceny...

Gratulujemy Wnioskodawcom, których wnioski zostały ocenione 
pozytywnie!


Zapraszamy kolejne Grupy Inicjatywne zainteresowane przyznaniem 
wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy  
w przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii 
społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa 
społeczne.
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Zespół redakcyjny:  
Pracownicy Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji pod kierunkiem Dyrektora Szymona 
Cimochowskiego, Pracownicy Ośrodka Rozwoju Instrumentów Finansowych pod kierunkiem 
Dyrektor Doroty Ilony Niewińskiej, Pracownicy Ośrodka Monitoringu i Windykacji pod 
kierunkiem Dyrektor Marii Kamińskiej-Dojnikowskiej
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